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JØRGENtJUULtPETERSEN

Apokalypeiktogtetrrorismt

 ortdragtholdet1.tauguset2017tit ilosofskt orum

DatOmarttl-Husstiøtfortøoglttårtsidtøtbtgiktsiøtetrrorhaødliøgi
KFbtøhavø,tfaødetmaøttetbogmærkttvtdtSurat21titdtøtKoraø,tsom
haøtvart itbtsiddtlsttaf.tTtksetøtgivtrtosttetiødblikti,thvilkttrtli-
giFsttogtapokalypeiskttfortseilliøgtr,tdtrtkaøthavtthaftbteydøiøg
forthaøsthaødliøgtr.tDtetrtjstrtspFrgsmåltetom,thvadtapokalypeik
itgruødtøttrtforttetfæøomtø,togthvordaøtdtettrtbltvtetforeolkte.

Hvistmaøtviltforseåtøogtetaftdte,tdtrtkaøtdrivttetrrorisetr,tgivtr
dtetmtøiøgtaetfokustrttpåtapokalypeiktogtdtøstmådttaetforseåtvtr-
dtøtogthiseoritøtpå.tApokalypeikttrtikkttøogtetsptcitletfortislam,
mtøtfødtstbådttitjFdtdom,tkrisetødomtogtislam.tApokalypeiktkaø
ikkttbarttsættstitforbiødtlsttmtdtetrrorismt,tmtøtogsåtmtdtsam-
fuødskrieik.t

1. Johannes Åbenbaring 

JtgthartskrtvtetsptcialttomtJohaøøtstÅbtøbariøgthostPaultStidt-
liø.tDtetvartit1971.tJtgtsyøts,tdtetvartbltvtetlidetabseraketdtetmtd
JtsustogtPaulus.tDtrtvartmtrttpowtrtitapokalypstø,tdtrthaødltr
omtvtrdtøstuødtrgaøgtogtøyskabtlst,tomtaøgsetogthåb.tDtetvar
dtrforttøtgammtltiøetrtsst,tdtrtfktmigteiltaetskrivtttøtareiktlti
PræsetfortøiøgtøstBladt(ør.t44,t2016),thvortjtgtkædtdttapokalyp-
eiktogtetrrorismttsammtø.t

DatOmarttl-HusstiøtbtgiktetrroraøgrtbtitKFbtøhavø,tvarthaø
somtøævøetitbtsiddtlsttafttøtKoraøtmtdtbogmærkttvtdtSurat21.
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NteoptitSurat21tomealtstdttctøeralttapokalypeiskttftødtbilltdtr
GogtogtMagog.tTtksetøtgivtrtosttetiødblikti,thvilkttrtligiFsttfort-
seilliøgtr,tdtrthartbtseyrktetOmartithaøstplaøtr.tDttkaøtikkttfor-
klartthaøsthaødliøgtrtogtmoeivtr.tMtøtdtettrtøærliggtødttaetero,
aetetksetøtogtdtrmtdtrtligioøtogtislamtittøttlltrtaødtøtformtog
foreolkøiøgtharthafttøtbteydøiøgtsomteilskyødtlsttogtrtefærdig-
gFrtlst,tsomtøogtethaøthartkuøøtetbrugt.tEøtiødrttkoøfikettlltr
dtsptraeioø tkaøalistrts tud t i t tø t seor tog taleomfattødt t idtologi.
Apokalypeiktkaøtværtttøtviøktltpåtetrrorismt,ttetord,tdtrtitFvrige
brugtstomtmaøgttvidetforsktlligtteiøg.tDtetgivtrtdtrfortgodtmt-
øiøgtaetuødtrsFgt,thvadtapokalypeikttrtfortøogte,togthvordaøtdtø
foreolktrthiseoritøtogtvtrdtø. tSomtfagetrm trtordtetapokalypeik
kuøtte tpar thuødrtdttår tgammtl, topseåte ttftr toplysøiøgseidtø.
UderykktetseammtrtfratJohaøøts’tÅbtøbariøg. Åbtøbariøgthtddtr
påtgræsk apokalypst.t

Årt110tt.tKr.tf.tskrtvtdtøtromtrskttseaeholdtrtPliøiustfratsiøtlil-
ltasiaeiskttproviøsttetbrtvteiltktjstrtTrajaøtitRom.tHaøtvartseFde
påtøoglttkriseøttmtøightdtrtogtvillttgtrøttvidt,tomtdtetvartøav-
øte,tdtrtskullttserafts,ttlltrtkuøtdttforbrydtlstr,tsomthæftdttvtd
øavøte.tPliøiustkuøøttiødbtrttt,taetdt,tsomtafsværgtdttdtrtstkri-
setødom,tbltvtslupptetlFstigtø,tøårtdttforbaødtdttKriseustogtbad
eiltgudtrøttogtofrtdttrFgtlsttogtviøteiltktjstrtøstbilltdt,tmtøthvis
dttvarterodsigt,tlodthaøtdtmthtørttt.tKtjstrtøtiødskærptdt,tae
dtetvartøavøte,tdtrtvartserafare.tSåtspæødetogtfarligtvartsieuaeio-
øtøtfortdttkriseøt,tdatJohaøøts’tÅbtøbariøgtbltvteiltøoglttåreitr
eidligtrt.t

Dtøtromtrskttktjstrkuletvartuderyktfortimptritest–tsamfuødtes
–tguddommtligtttøhtdtogtdiscipliø.ttDtøtkrævtdttborgtrøtstpo-
lieiskttogtrtligiFsttuødtrkasetlst. tKtjstrtøtvartgudtrøtstrtpræ-
støeaøetpåtjordtøtogtseyrtdttrigtetpåtdtrtstvtgøt. tEøgaøgtvillt
dttttrigtstskjulettguddommtlightdtblivttåbtøbarteteiltfrtlsttfor
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allttuødeagtøtfortseaetøstftødtr.tDttkriseøttøægetdttaeteagttdtlti
ktjstrdyrktlstøtogtvartdtrfortseaesftødtrtogtbltvteilmtdtaøklagte
fort”hadteiltmtøøtsktslægetø”.tDttvillttikkttafødttsigtmtdttø
sammtøsmtleøiøgtaftrtligioøtogtseae,taftgudtogtktjstr.

Datdtøtromtrskttktjstrtforfulgettdttkriseøt,tsvartdttapokalyp-
støstforfattrtigtøtmtdttetmyeologisktogtmtgtetbilltdrigetmodaø-
grtb,tdtrtitdagtfortkommtrtostsurrtaliseisk.tLydightdtovtrtfortseae
ogtFvrightd,tsomtPaulustfrtmhævtr,ttrtdtetsluetmtdtitJohs.tÅb.
Ktjstrtøttrtnu dtetseorttdyrtitåbtøbariøgtø.tHaøttrtSaeaøstrtpræ-
støeaøe,tdtrtharteilraøtetsigtGudstalmage.tMtøthiseoritøttrtikkt
slue.tDtøtgårtikkttitriøg.tDttkriseøttforvtøetrttøtøyteid,thvortdtr
blivtrtvtødetoptogtøtdtpåtdtethtlttogtbtgyødetforfra.tTidtøtogthi-
seoritøtforseåstsomtliøtær.tDommedagttrtøær, tøtdommtdagtmtd
tøtiøseaøs,tdtrtdFmmtrtale.tRom, den store babylonisse ssøge,tseår
fortfald.tRyteren på den hvide hest,tKriseus,t(19,11)tviltstjrttitkri-
gtøtsammtøtmtdtsiøtudvalgettskart.tSaeaøtviltblivttlæøktetit1000
år,tmtøtlFsetforttøtkoreteid,togtdtrtftrtfFlgtrtdtettødtligttslagtpå
Harmagtdoø,thvortftrtSaeaøtblivtrtkasetetitildsFtø,togtdtrtopriø-
dtrttø tny himmelt ogttø tny jordtmtd tdet ny Jerusalem,thvortdtr
”isse ssal være død mere, ej heller sorg og ssrig og pine, og hver tåre
ssal tørres bort”,tsomtdtetkaøthtddttvtdtbtgravtlstr.t

Johannes’  Åbenbaringt tr tbltvtetopfattetsomttøtkFrtplaøtfor
frtmeidtøtogtisærtdtøtdtltaftfrtmeidtø,tvitpltjtrtaetkaldttdttsidset
eidtrt–tmtdttetfaguderyk: essatologi.tDtøttrttøtslagsteidsmaskiøt.
MtdtJohs.tÅb.togtapokalypeikktøteæøktsthiseoritøtpåttøtøytmådt.
Dtøtsamltdtthiseorittharttetmål.tDtøtkaøtdtltstiødtiteidsaldrt:ttø
gammtltogtoødteidsaldtrtogttøtøytogtgodteidsaldtr.t

Johannes ÅbenbaringtskildrtrtmiøueiFsettøtaletrøaeivthimmtlsk
virktlightd,tdtrtkasetrtøyetlystpåtdtøtakeutllttkaoeiskttvirktlig-
htd,tgivtrtdtøttetforetgø.tHtrttrtiøgtøt”mteafysisktrtsigøaeioø”
(OlttJtøstø).tSkriftetgivtrtsetmmtteil t forfulgettmiøorietetrt i tte
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ftødeligetromtrsktimptrium.tDtetformaøtrteiltudholdtøhtdtogteil
villigetaetlidttmareyrite.tDtrttrtealttomttøtslagstuødtrgruødslitt-
raeur. ttSeaetøtogtdtøtgræsktromtrskttkuleurttrtdtøtseorttftødt.
Dte t græskt tgymøasiumt i tPtrgamoø, thvor tgymøasetrøt t rtødet
splittrøFgøttruødetpåtseadioø,tblivtrtitJohs.tÅb.tkaldetSaeaøstsy-
øagogt.tt

2. Pseudo-Methodius

EøtaftdttmtsetudbrtdettkriseøttapokalypstrttftrtJohaøøts’tÅbtø-
bariøgttrtdtøtapokalypst,tdtrtkaldtstPstudo-Mtehodius. tSkrifte
hartøavøttftrtbiskoptMtehodiustitTyrus,tdtrtdFdttsomtmareyrti
311.tDtettrtimidltreidtbltvteteiltmtgtetstøtrtt–tmåsktto.t660-90ti
dtetmuslimsk-arabisktkoøerolltrtdttMtsopoeamitø.tDtettrtskrtvte
påtsyrisktogttrtbltvtetovtrsaeteiltmaøgttsprog.tSåtstøetsomtit1683
–t1000tårtstøtrttvtdteyrktrøtstbtltjriøgtaftWitøt–tbltvtafsøietaf
Pstudo-Mtehodiustbrugetsomtfyvtbladt.tDttskullttopmuøerttdt
kriseøtteiltaetforsvarttdtrtstbytmodteyrktrøt.t

Skrifte t rummtr t dt t eradieioøtllt t apokalypeiskt t fortseilliøgtr
mtdtbilltdrigttskildriøgtrtaftforfald,tbruealietetogtkaeaseroftrtsup-
pltrtetmtdtøyttfortseilliøgtrtbl.a.tfratltgtødtrtomtAlexander den
store.t Eetmoeiv,tdtrtsærligteileraktsigtopmærksomhtd,tvartsagøte
omtdtøtmur,tsomtAltxaødtrtskulltthavttbyggtetoppttøordpåtmå-
skttitKaukasus.tMurtøtskullttsikrttimodtdttbarbariskttseammtr,
dtrterutdttdtøtcivilistrtdttvtrdtø.t tDissttvildttseammtrtbltvti
skriftetidtøeifctrtetmtdtdttbibtlskttmyeologiskttfgurtr tGog og
Magogt fra tEztkitls tbog, tgtøbruget i t Johs. tÅb. tDttvar t frtmmtd-
hadtes tdæmoøistrtdttftødttsltetogtrte: t”Stammerne fra nord vil
spise mennessesød og drisse blod fra vilddyr som vand. De vil spise
urene slanger,  ssorpioner og alle slags bessidte og afssyelige dyr,
srybdyr, som sravler på jorden. De vil æde træsdyrs døde sroppe, ja,
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og svinders aborter. De vil tage de unge væs fra deres mødre og æde
dem.” 1

ItPstudo-Mtehodiustlæstrtvi,thvordaøtAltxaødtrtdtøtSeorttfår
åbtøbarteteidtrøtstgaøg:tporetøtithaøstmurtskaltværttlukktetiødeil
dttsidsetteidtr.t tHvtrtdagtkradstrtfolktøttitmurtøtfortaetprFvttae
slippttud,tmtøtGudtgtøopbyggtrtdtøthvtrtøae.tNårtmurtøttødtlig
faldtrtogtporetøtåbøtsteiltsidse,tskaltGogtogtMagogstfolktserFmmt
udtovtrtjordtøtsomtgræshopptrtog tealrigttsomtsaødte.tNårtfor-
eropptø t kommtr t eil t Syritø, t tr t bageropptø t i t Khorasaø t i t Nor-
dFseiraø.ttMtøtsåtfrtmseårtdtrttøtromtrskthtletktjstr,tdtrtbtstjrtr
GogtogtMagog,tdvs.tmuslimtrøt.tTiltsluetøtdlæggtrtdtøøttktjstr
siøtkroøttpåtGolgaeatitJtrusaltmtogtovtrdragtrtmagetøteiltGud.
Ktjstrtøttrtikkttlæøgtrtttøtftødttmtøttøthtle.

Da t krisetødom t bltv t tø t eillade t rtligioø t uødtr t Koøseaøeiø t i
300eallte bltvtapokalypeikttetrtdskabtfortseaesmagetø.tDtetvartikkt

1Det apokalyptiske drama har forskellige akter begyndende med ismaelitternes erobrin-
ger. Men så opstår der en slags Holger Danske, en romersk konge eller kejser, der over-
vinder Ismaels sønner.  Så følger en ny akt, hvor Gog og Magog slippes løs og hærger
verden og spiser små børn. De besejres, og til slut nedlægger kongen sin krone på Golgata
i Jerusalem og overdrager magten til Gud for så at rydde scenen for Antikrist, fortabelsens
søn. Efter at han er nedkæmpet, kommer menneskesønnen i herlighed. Og så er det slut.
Alt det og mere til havde Aleksander fået åbenbaret, og han havde skrevet det hele ned
som Daniel, står der hos Pseudo-Methodius.  Pseudo-Methodius og hans skrift tolker ti-
dens storpolitiske begivenheder – i et apokalyptisk sprog. Gud havde sendt Ismaels sønner
(araberne) fra Ethribus ørken mod Byzans som Guds straf over det syndige kristenfolk.
På den måde kunne man tolke ulykkerne uden at føle sig forladt af Gud. Det var funktio-
nen af tidens selvhad og skyldfølelse. Den man elsker tugter man. ”Og sådan vil Gud
Herren give dem (Ismaels sønner) magt til at erobre de kristnes land, ikke fordi han elsker
dem, men på grund af de kristnes synd og uretfærdighed, de har begået. Mænd vil klæde
sig ud som kvinder og bære skøgetøj. Rundt om i byernes gader og torve vil de blive pyn-
tet som kvinder; de vil bytte den naturlige sex ud mod den der er imod naturen. Som den
velsignede og hellige apostel Paulus siger: mænd har opført sig som kvinder (Rom 1,26f).
En far, hans søn, hans brødre og alle slægtningene vil ses forene sig med en kvinde… af
den grund vil de blive overgivet af Gud i hænderne på barbarerne og synke ned i alskens
urenhed og stinke af besmittelse. Deres kvinder vil besmittes af beskidte barbarer og Is-
maels sønner vil rafle om deres sønner og døtre.” ”Pseudo-Methodius er et politisk-reli-
giøst manifest, der forkaster enhver form for underkastelse eller samarbejde med musli-
merne.   Det  advarer  imod  at  stole  på  det  svage  og  fjerne  (monofysitiske)  Etiopien,
(Aksum-kongeriget) og kalder til krig mod erobrerne og prædiker, at frelse fra det mus-
limske åg kun kan komme et sted fra, fra tidens mægtigste kristne monark, kongen af
Byzans” (P.J. Alexander).
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læøgtrttseaetø,tdtrtvartftødtø.tSeaetogtkirktthFrettsammtøtog
dtlettøutopgavtrøttmtlltmtsig,tsådaøtaetkirktøteogtsigtaftdtethim-
mtlskt,togtseaetøteogtsigtaftdtetjordisktt–titpriøcipptetithvtretfald!
Apokalypeikktø t bltv t øtdeoøte t og t omeolkte. tDte t frtmeidigt t og
mtdtlæøgstltvtøetdtt1000årsrigttbltvtmtdtAugustinteolktetåødt-
ligetogtvartøutdtøttksisetrtødttogtmtrttogtmtrttuafæøgigttkirkt
–tikktttetfrtmeidigetsocialetpolieiskttksptrimtøe.tMtøøtsktetvar
ikkttsåtgode,tsomtdtetfortseilltdttsig.tDtetvarttøtsyødtr,tmaøtikkt
sådaøtkuøøttbyggttsiethåbtpå.tt

SåtlæøgttseaesmagetøtitRomtrrigtetvarttøtvældig,tvartapoka-
lypeikktøtikkt-voldtlig.tMtøtdtetæødrtdttsig,tdatmagetøtbltvtaø-
grtbtetudtfratfFrsetaftvaødaltrto.t450togtsidtøtaftdtetislamiskttim-
ptriumtitsidsetthalvdtltaft600eallte.tRomtogtdtøtromtrskttktjstr
vartrykktetovtrtpåtGudstsidttogtaøgrtbtpåtRom,tdvs.tByzaøs,tbltv
øuttetaøgrtbtpåtGud.tDtetvartikkttlæøgtrttøoktbarttaetlidttogthol-
dttudtsomtitJohaøøts’tÅbtøbariøg,tmtøtøutopfordrtdttPstudo-
MtehodiustdirtketteiltsammtøtmtdtdtetkriseøttByzaøstakeivetae
btkrigttftødtø,tdtettkspaødtrtødttarabisk-muslimskttimptrium.

3. Gog og Magog

GogtogtMagogttrtfitigetbrugetithiseoritøstlFbtomtallttmuligttftø-
dtr:tromtrt,tgoehtr,tskyetrt,tkhazartr,thuøøtr,tmoøgoltrtogteaea-
rtr,tjFdtr,tmuslimtrtogtkriseøt.tHtrttrtvirktligtealttomt”dtmtog
os”togt”clashtoftcivilisaeioøs”.

ItdagttrtøavøtøttisærtktødetogtudbrtdetitUSAtogtitIsratltogti
dtø tmuslimskt t vtrdtø. t I t dte t sækularistrtdt tEuropa t tr t udbrt-
dtlstøtaftapokalypeiskttfortseilliøgtrtikkttsærligtudbrtde.tItUSA
dtrimodtvistrttøtuødtrsFgtlsttfrat2002,taet59%taftamtrikaøtrøt
erortpåtforudsigtlstrøttitJohs.tÅb.tIt2003tfFrtiøvasioøtaftIraktsagdt
GtorgttW.tBushteiltdtøtfraøskttpræsidtøetChirac:t”Gog og Magog
er på færde i Mellemøsten. Denne sonfrontation er Guds vilje, som
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ønsser, at vi ssal udrydde fenderne af hans fols, før en ny tidsalder
san begynde.”tDtøtforseodtturopætrtøtChiractikkt.tItmodtrøttis-
lamisk tapokalypeik t forseår tmaøtGog tog tMagog, t ligtsomtOmar
Husstiøtgjordttdte,tsomttetbilltdttpåtVtsetø,tUSA,tIsratltogtJFdtr-
øt.tHostjFdtrøtttrtGogtogtMagogtmuslimtrøt.

4. Aposalyptissen på Luthers tid

Eftrtårt1300togt300tårtfrtmtsktrtdtrttøtøytforaødriøgtiødtøtfor
apokalypeikktø.tDtøtgårtfrataetværttseaesapokalypeikteiltaetblivt
rtvolueioøærtapokalypeik.t jtødtøtblivtrtøutdttkirktligttogtfyr-
setligt tmagehavtrt. tVi tkaø t eæøkttpå tapokalypeiskt tbtvægtlstr
somtdttAposeolskttBrFdrttitNordiealitø,thussittrøttogteaborittr-
øttitBFhmtø,togtikkttmiødsetboødtoprFrtrøttitTysklaød.t

Lad tos topholdt tos t lide tvtd tapokalypeikktø tpå tLuehtrs t eid t i
1500-eallte.tDtetvarttøteumuleariskttpokttmtdtseorttopdagtlstr,
mtd t polieiskt, t socialt, t rtligiFst t og t kuleurtllt t foraødriøgtr. tAle
sammtøtøogte,tdtrtgavtgrobuødtfortalsktøstapokalypeiskttfort-
seilliøgtrtogtbtvægtlstr.tMaøtsvælgtdttitaøgsetogtuødtrgaøg,tsom
vitogsåtktødtrtdtetfratstømiddtlaldtrtøstkalkmaltritrthtrhjtm-
mt. tTyrktrøt thavdt t ligt ttrobrte tUøgarøtogtseodtøutmtdtftrt
huødrtdtteusiødtmaødtforaøtWitøtit1529.tDtrtvartaøgrtbtpåtRom
ogtoprFrtmodtpavtkirktø.tDtrtvartboødtoprFrtftrttsetdtr. t or
ikkttaetealttomtptsetogteyøgtødttkrigsskattr.tDtrtvartøoktaftulyk-
ktr,tdtrtkuøøtteydttpå,taetvtrdtøtvartaftlavttogttødtøtøær.tApo-
kalypeiskt, t kabbaliseiskt t og t aserologiskt t skriftr t bltv t udgivte t i
masstvis.t tDtøtapokalypeiskttsetmøiøgtgrtbtikkttbarttkaeolikktr
ogtproetseaøetr.tOgsåtsværmtrt,tradikalttoprFrtrt,tdFbtrttogtjFdi-
skttmtssiaøskttbtvægtlstrtbltvtgrtbtetaftdtetapokalypeiskt.tDtø
apokalypeiskttsetmøiøgtbrtdettsigtikkttbarttmtdtueopiskttdrFm-
mttomtalltstlightdtittetdrFmmtlaødtudtøttgoismttogtkFøsdiskri-
miøtriøgtogtudtøtskattr.tMtøtsetmøiøgtøteolktdttogtgrtbtogså
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iødtitdttøærttrtalpolieiskttbtgivtøhtdtr,tmtdtrygetdaøøtlstrtog
koøspiraeioøsetoritr.tHvtmtkuøøttmaøtseolttpå,togthvtmtholde
mtdthvtm.tStlvomtmaøtfratluehtrsktholdtit1530thavdttafvisettø-
hvtrteaøkttomttetjordiskteusiødsårsrigt,tblomsertdtteusiødårsfaø-
easitrøttisærtpåtrtformaeioøseidtøstvtøsertfFjtbådttblaødetkriseøt
ogtjFdtr.

Abraham ben Eliezer Ha-Levi,tdtrtltvtdttfrat1460-1528,tproftet-
rtdttøoglttårtitforvtjtø,taetdtøtjFdiskttMtssiastvillttkommttit1530
fortaetseopptt”Fdtlæggtlstøstvtdtrseyggtlightd”t(Daø.t11,31),tdvs.
FdtlæggttKriseitGravkirkttitJtrusaltm,tdtrtvaøhtlligtdttbytø,tog
dræbttallt tkirktøstkriseøttpræsetr. t I thaøst jFdisktt forudsigtlstr
operædtrtogsåtLuehtrtsomtdtøtøFdvtødigttøtdbrydtrtaftkrisetø-
htdtøtiødtøtMtssias’tkommt.ttLuehtrtvartikkttaltøttomtaetfordtlt
dttapokalypeiskttrolltr.tHaøtfktogsåtstlvteildtlettø.t

Mtssiasforvtøeøiøgtrøt t var t bådt t te t rtligiFse t og t te t polieisk
seridspuøketfortjFdtrtogtkriseøt.tDtetvartdtetsammttapokalypeiskt
drama, tmtøtdtteolktdttdte tvidet forsktllige. t tDttFsettaf tsammt
skrifsetdtr,tmtøtdtøttøtstmtssiastbltvtdtøtaødtøstaøeikrise,tdtø
tøtsthåbtbltvtdtøtaødtøstskræktogtforbaødtlst.t

RtformaeioøtøstkriseøttvtøsertfFjtkuøøttikkttladttværttmtd
ae tblaødt trtligioø tog tpolieik t sammtø. tDt t lavtdt toprFr t i tGuds
øavø.ttDtethartmaøthaftfokustpåtitforskøiøgtø. ttDFbtrøtstaøfFrtr
itSerassburg,tBadtr,taøbtfaltdttit1520’trøttligtfrtmtaetlavtttøtpoli-
eisktalliaøcttmtlltmtjFdtrtogteyrktrtogtsåtdttkriseøttdFbtrttfortae
seraft tdte tugudtligt tkriseøt tEuropa. tVtdtae t st tulykktrøt t som
seraf,tkuøøttmaøtkommttaftmtdtsiøtskyldtogtdårligttsamvitightd
ogtsameidigtgivttulykktrøtttøtdybtrttmtøiøg.tBadtrtbltvthtø-
rtttet30.tmarest1530.

MtøtogsåtblaødetjFdtrtblaødtdttmaøtrtligioøtogtpolieiktsam-
mtø.tVithFrtrtomttøtjFdisktfaøeasetogtpolieisktakeivisetfFdetitSau-
diarabitø,tdtrthtdtReuveni (1490-1535/41). HaøtprFvtdttaetlavtttø
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jFdisk-krisetøtalliaøcttvtødetmodteyrktrøt.tI 1523tforealetthaøti
Vtøtdig,taethaøtkomtfratdttforsvuødøtt10tjFdiskttseammtr,togtae
haøtvartbrorteiltdtrtstkoøgt,tdtrthavdtttøthærtpåt600.000tpåtvtj
eil t Jtrusaltm. tDttskullt t frtmskyødttmtssias’ tkommttogt islams
faldtogtbtfritdtethtlligttlaødtfrateyrktrøt.tDtetvart”fakt-øtws”tale
sammtø.tMtøthaøtbltvtmodeagtetaftbådttktjstrtogtpavt.tDtettød-
ettikkttmtdtøogtetkrisetø-jFdisktftltog.tHaøtogttøtaødtøtbltvti
setdtetarrtsetrtetaftfrygetfortopeFjtr.tDtøtaødtøthtdtMolchotogtvar
tø t seudtrte t kabbalise. t Rtuvtøi t og tMolcho t operådet t bådt tmtd
sværd,tbaøøtrtogtskjold,tsomtdttpåseod,thavdtteilhFretkoøgtDavid.
Påtbaøøtrte,tsomtseadigtopbtvartstitPrag,tvartdtrtbrodtrtetildt-
varsltødttogterutødt,tmilieaøettskrifsetdtrtfratGT: Sl.79,6: Udøs
din vrede på fols, der isse sender dig, på riger, som isse påsalder
dit navn.  Sl. 94,1: Herre, du hævnens Gud, du hævnens Gud, træd
frem i glans.  

DtrtvartjFdtr,tdtrthåbtdttpåttøtpolieisktøaeioøaltmtssiastsom
kommtødttvtrdtøshtrsktr,ttøtmtssias,tdtrtvartopsaetpåthævøtog
gtøgældttftrtårhuødrtdtrstuødtrerykktlst.tDttkriseøtststømid-
dtlaldtrligttskrækfaøeasitrtbltvtkøyttetsammtøtmtdtdissttjFdi-
skt t mtssiasforvtøeøiøgtr, t hvor t dt t kriseøt t skullt t drukøt t som
ægypetrøttitDtetrFdttHav.tEøtktødtrtaftjFdtdommtøtpåtLuehtrs
eid,tRtbtkkatVoss,tsammtøfattrtdtetitsiøtbogtomtjFdisktmtssia-
øismttsåltdtst(s.t33):

SkrækfaøeasitrøttomtdtøtjFdisktthævøtvartisærtforaøkrteti
fortseilliøgtrøttomtjFdisktmtssiaøismt.tStlvomtdtøtkriseøt
holdøiøgtvartprægtetaftmisforseåtlstrtogtpoltmiskttforeolk-
øiøgtr,tvartaøgsetøtforthævøtø fratdtøtjFdiskttmtssiastikkt
kuøttetproduketaftkriseøttvraøgfortseilliøgtr.tDtøtlidtlsts-
fuldtttrfariøgtfratforfFlgtlstøthavdtt…titvirktlightdtøtisært
blaødetasktøasi-jFdtrøttøærtetFøsktetomtaethævøttdtet
uskyldigetudgydettjFdiskttblod,tsåtaetdtøtmtssiaøskttfor-
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vtøeøiøgtiødbtfattdttdtøtfysiskttudsltttlsttaftuødtreryk-
ktrøt.

Eøteiøgtvartkættrititforholdteiltkirktøstlært.tMtøttødøutværrt
vartoprFrtmodt(kirkt)fyrsetøtogtsamfuødsordtøtø.tKættrskttog
oprFrskttgtødFbtrttbltvtitsearetøtaøklagtetfortkættri,tsidtøtfor
polieisktforbrydtlsttogtoprFr.tI tDtøtaugsburgskttBtktødtlsttfra
1530,ttetaft olktkirktøstbtktødtlstsskriftr,tare.t17,tafvistrtdttlue-
htrskttetologtrt–tikkttpåtsammttmådttdttrtformtrett–ttøhvtr
form t for t lært t om t te t polieisk-rtligiFse t eusiødsårsrigt, t hvor t ”dt
frommttfFrtdttdFdtstopseaødtlsttskaltfåthtrrtdFmmtetovtrtvtr-
dtø”.tTaøktøtbltvtafvisetsomtjFdisktlærttogtafvisetaftfrygetfortop-
rFr.

Dtr t var t apokalypeiskt tmtssiaøskt t btvægtlstr t blaøde t eyskt
jFdtr,tsomthavdttiødfydtlsttpåtkriseøttsværmtrttogtdFbtrt.2tDtø
afvisøiøgtaftlærtøtomtteteusiødårsrigttharthaftbteydøiøgtfortdt
luehtrskttkirktrstpolieisktttøgagtmtøetpåtgodetogtoøde.tKrisetø-
dommtøtmåtttikkttværttfort”polieisktkrævtødt”,tfort”idtaliseisk”.
Maøtsåtkuøtdtetskræmmtødttvtdtueopitrøt,tikkttdtetiøspirtrtø-
dt,tøydaøøtødt.3

4. Omar Hussein og hans bogmærse ved Sura 21

Eftrtdisstt3ttkstmpltr tpåtapokalypeik vtødtr tvi tøuteilbagtteil
OmartHusstiøtogthaøs bogmærkttvtdtSurat21titKoraøtø.tSurat21

2 Art. 17: ”Om Kristi genkomst til dom: De fordømmer gendøberne, der mener, at de 
fordømte menneskers og djævles straffe vil få ende. De fordømmer også dem, der nu 
udbreder jødiske teorier om, at de fromme skal få verdensherredømmet før de dødes 
opstandelse og efter at de ugudelige er nedkæmpet overalt.”

3 Luther selv afviste ikke Johannes’ Åbenbaring, selvom han tog forbehold. I forordet 
til NT fra 1522 siger han, at han ”lader enhver tænke som han vil” om det dunkle 
skrift. I 1530 er Luther blevet mindre forbeholden og understreger, at man ikke sådan 
skal gå i detaljer, men ”vi (skal) ikke tvivle på, at Kristus er hos os og med os, hvor 
forargeligt det end går til; sådan som vi ser her i denne Bog, at gennem og over alle 
Plager, Dyr og onde Engle, er Kristus dog hos os med sine Hellige, og sejrer til 
sidst”. Luther forudsagde efter sigende verdens undergang 3 gange: 1532, 1538 og 
1541. Efter at have taget fejl tre gange stoppede han med sine forudsigelser.
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haødltrtomtdommtdag,thvortdttvaøero,tdtrterodstgtøeagøttad-
varsltrtharthåøtetogtkræøktetdttrtefærdigt,tskaltbræødttoptithtl-
vtdt,togtdttudvalgettskaltbtlFøøtstmtdtale,thvadthjtretetbtgærtr.t

DtrtskaltfortgåttetvældigetopgFrtmtdtdttoødttmagetr:tGogtog
Magog,tsomtvithartstettrtkodtordtiødtøtfortdtøtapokalypeiskttlie-
etraeur.tDtrttrtalesåtikkttealttomttøteilfældigtvalgetetkse.tDtøtapo-
kalypeiskt t fortseilliøgsvtrdtø t fødtr t Fjtøsyølig t gtøklaøg t hos
mtøøtsktr,tdtrtkaøtbtøytttsigtaftdtøstbilltdvtrdtøtudtøteuøgtet-
ologiskttftreaøktttlltrtrtligiFstdaøøtlsttogtfordybtlst.tSomtdtø
fraøskttislamforsktrtOlivier Roytuødtrsertgtr,ttrtdtrtofttealttom
”tøtøihiliseisktuøgdomtprægtetaftdFdsdrif”,tdtrtmtrtttlltrtmiødrt
ovtrfadisktislamistrts,tidtetdttiødfaøgtstafttøtislamisktfarvte,tfF-
ltlstsfuldtapokalypeisktfortseilliøgsvtrdtø.tVtjtøtgårtalesåtikkttfra
rtligioøteiltradikalistriøg,tmtøtfratradikalistriøgteiltrtligioø. Dte
btgyødtr t i tdtøttøktlet. Islamtogtstlv tkoøstrvaeiv tsalafsmtttr
ikktt”vtøetværtlstteiltetrror”,tikktttøt”sympaeisFrsump”,tsomtfor-
buødskaøsltrtHtlmuetSchmidetealettomtit1970’trøtstetrrorismtdt-
bae tomtmarxismtøstrollt. tEøtrtligioøtkaøtgode tvært t”polieisk”
udtøtaetværtt”etrroriseisk”.

Apokalypeik t spilltr t tø t seor t rollt t i tmodtrøt t islamisk t dom-
mtdagslittraeur,tpåteryktogtpåtøttte.tDtettrttøtblaødiøgtaftfaøea-
sytogtapokalypeisktforkyødtlsttogtpolieistriøg,thvortdtrtbådtttr
pladsteiltikkt-voldtligtapokalypeiktogteiltdirtkettpropagaødatogtrt-
kruttriøgteilttøtvoldtligtkamptmodtVtsetøtogtallttaødrttugudtli-
gttogtfrafaldøt.t

DtetapokalypeiskttststeydtligetitIslamiss Statstvidtotrtogtudgi-
vtlstr,tf.tks.titIS-magasiøtetDabiq,togtitdtrtstpropagaødatogthtlt
isctøtsættlsttaftdtrtstkamp.t Htrtsvælgtrtmaøti tbruealtthaød-
liøgtr,tdtrtfrtmseilltstsomthtletgtrøiøgtr.tDttskaltskræmmttftø-
dtø,tmtøtsameidigthvtrvttsoldaetr.tDtrtealtsteiltfFltlstrøt.tBrueali-
etetøtskjultstikktt–teværeimod.tVoldsptrsoøtrtidtalistrts,tsomtvi
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ktødtrteiltdtetfratflmtogtcompuetrspil.tIslamisktSeaetsaestrtitdtrts
propagaødatpåtdtetudsptkultrtdt,tetaeralskttogtmtditeilpasstdt.
Jtgttrtitdtøtsammtøhæøgtkommteteiltaeteæøkttpå,thvad tGtorg
Braødtsttøgaøgtskrtvtomtetaertetsomtdtettøtsettsetd,thvortdtø,
dtrtikkttvartfyrsetligetfFde,tkuøøttgtøøtmltvttallttmtøøtsktli-
vtestoperiø.tDtrttrtaleidtøogtø,tdtrtstrtdtetaetmtldttsigteilttøtapo-
kalypeisktkamptsomttøteillokktødttmulightdtfortaetæødrttsiøtlivs-
sieuaeioø.tMtøthvadtsktrtdtr,tøårtdttttøarcissiseiskttvoldsetaetr
påtdtøøttmådttblivtrteiltvirktlightdtogtikkttlæøgtrttfortgårtpå
etaetr,tpåtflmttlltrttetcompuetrspiltabseraketogtudtøtkoøstkvtøs?
Maøtspilltrtrolltrtogtproductrtrtrædstlsbilltdtr,tsomtvitdragtstaf.
Billtdtrøttblivtrttøtslagstvåbtø.t

Dtrttrttøtvældigtmobilistrtødttkraftitdissttdraseiskttogtæld-
gamlttkamp-togtkrigsfortseilliøgtrtmtdtrFddtrteilbagtteiltoldptr-
sisktrtligioø.tDttealtrteiltdybttlagtitmtøøtsktestsiødtafthåb,tmtø
ogsåtaftforurtttlst,tstlvmtdlidtøhtd,thadtogthævø.tVtdtaetblivt
tøtdtltafttøtkosmisktapokalypeisktkamptkaøtogsåtdagligdagtøs
ktdsomhtdtogtsmåtligtgyldightdtrtfåtøytmtøiøg.tNutgældtrtdte
livttlltrtdFd,tgodettlltrtoøde,tfrtlstttlltrtforeabtlst.tDttøyomvtød-
et,teidligtrttrodlFsttogtsårbarttuøgttmtøøtsktrttrtmodeagtligttfor
propagaødatogtsFgtrtovtrt i ttøtformtfortrtligioø,tdtrtpasstrteil
dtrtstbthovtogtsieuaeioø.tDtttrtmtdtitøogtetseore,ttrtstlvtthiseo-
ritøstforerop,tmtdtittetuovtrviødtligetfælltsskabt–ttetpolieiskttlltr
rtligiFsetprojtketimodtdtetbtseåtødt.tDtrttrtbudttftrtdtrtstoftr-
viljttogthtroismt,tdtrtealtsteiltdtrtstfFltlsttaftforurtttlsttogtrts-
støeimtøe.tTidtøttrtiødtteiltafgFrtlst.tDtthartfåtettøtchaøct.tEø
øyt eid tkaø tbtgyødt t for tdtm.t K.E. tLFgserup tudealtr t i tNorm og
Spontanietett s.t19f,taethtroismtøtkaøtværttsåtseærk,taetvitfort-
erækktrtaetgFrttdtetuovtrkommtligt,tstlvtomtvitrisiktrtrtaetmiset
livte.tNFgltøteiltaetforseåthtroismtttrtstlviskhtdtø.
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Apokalypeikttrtimidltreidtikkttøogtetsptcitletfortislam.tDtettr
tetbaggruødsmFøsetrtitdtterttmoøoetiseiskttrtligioøtr.tDtøtjFdi-
sktterotpåttetøaeioøaletmtssiasrigt,tdtetkriseøtteusiødårsrigttogtdte
idtalttkalifaetspilltrtpåtdttsammttfruseraeioøtrtogtlæøgsltr.tIStkal-
dtrtkalifaetetfort”drFmmtøtitallttmuslimtrsthjtrettogtallttjihadi-
setrsthåb.”t

IslamisktapokalypeiktitKoraøtøtfFlgtrtdteteradieioøtllttsktma,
somtvitktødtrtfratjFdisktogtkrisetøtapokalypeik.tDtetseorttdyrttrti
KoraøtøtdogtbltvtetmtrttvtøligsiødtettødtitJohs.tÅb.tMtdtsiøtmo-
stsseavtfårtdtetdtterotødtstaøsigetrteiltaetlyst,togtmtdtSalomoøs
stgltbræødtmærktrtdtetdttvaøerot(27,87).tDtøtgtøkomøttIsatibø
Maryam,tMariastsFøtJtsus,tdræbtrtitKoraøtøtAøeikrise,tslårtsviø
ihjtltogtFdtlæggtrtkirktrtogtsyøagogtr.tGogtogtMagogttrtalltrtdt
øævøe.tSeortthiseoriskttbtgivtøhtdtrttrtiødopeagtetitdtøtapoka-
lypeiskttforeælliøg,tf.tks.tslaget ved Badrt624,tdtrtfårtsammttrollt
somtovtrgaøgtøtovtrtDtetrFdttHavtmtdtMuhammtdtsomttøtøy
Mosts.t

It13-1400ealltetopseårtdtrtsomtitdtetkriseøttEuropatmaøgttmts-
sias-btvægtlstr t ltdte taf toprFrskttsufshtiktr, tsomtpåseår, tdt ttr
dtøtvtøetdt tmahdi  tlltrtmtssias.tIt1898tdtleogtChurchilltitkamp
mtdtmuslimsktteropptrtaftfrygelFsttkrigtrttitSudaøtuødtrtkom-
maødotaftMahditøtKhalifatibøtMuhammad.

SpFrgsmåltettrtikkt,tomtislamtaltøtttrtsærligtvoldtlig.tMtøtis-
lamthartligtsomtkrisetødomtogtjFdtdomtogsåtforbiødtlstteiltmtrt
tlltrtmiødrttptriftrttserFmøiøgtrtogtbtvægtlstr,tdtrtitdtrtstfor-
eolkøiøgtaftislamttrtaposalyptissetog voldeligetitdtrtstforsFgtpåtae
iødfFrttdtrtst”drFmmtrigt”tpåtjordtø.tOgsåti t jFdtdommtøthar
dtr t i t øytrt t eid t værte t apokalypeiskt t voldtligt t btvægtlstr t ikkt
miødsetitforbiødtlsttmtdtseaetøtIsratlstoprtttlst.ttSetrø-grupptø
opfattdttkamptøtmodttøglæødtrøttsomttø taposalyptisst kamp.
Nårtdtøtsidset t frtmmtdttsoldae thavdtt forlade t laødte, tvillt tdtø
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mtssiaøsktteidtopriødt.tMtøtdtettrtvigeigetaetgFrttopmærksomtpå,
aetikkttallttapokalypeiskttbtvægtlstrtiødtøtfortdtterttmoøoetisei-
skttrtligioøtrttrtvoldtligt.t

5. Dualisme

Ktødtetgøtødttfortapokalypeikktøttrtdualismtø,tmodsæeøiøgtø
mtlltmtgodetogtoøde,tmtlltmterotødttogtvaøerotogtmtlltmtdtø
øuværtødt,tværdilFstteidsaldtrstvtrdtø,tsomttrt i toødttmagetrs
vold,togtsomtmåtofrtstfortdtøtkommtødttgodttvtrdtøstskyld,tdtø
øyteidsaldtr,tøovustordotstclorum,tsomtdtrtseårtpåtdollarstdltø.t

Nårtmaøtviltrtalistrttdtøtueopiskttogtapokalypeiskttptrftkeio-
øismttitdtøtvirktligttvtrdtø,tblivtrtkampttogtkoøfiketrtsærlig
uforsoøligt. t4tModseaødtrøttdæmoøistrts,togtmaøtudtlukktrtpå
forhåødtforseåtlst,tforhaødliøgtogtkompromis.tVrtdtøtvilttetop-
gFr,tdtøtharttøtsag.tHadtviltudryddtlstt–tsltetogtrte.tDtøtsore/hvi-
dttopfattlsttgivtrtdtterotødttrtøtsamvitightdtogtdækktrtovtr
hævøeFrsetogtmisuødtlsttogtgivtrttøtdFdsforage,thvortstlvtmarey-
rite t blivtr t eillokktødt t især t mtd t udsige t eil t tø t himmtlsk t lFø.
LFgseruptkaldtrtdtøøttsore/hvidttpolaristriøgtfor tden altomfat-
tende tvedelings logist ogthtøvistrteil tJtsutord: Den, som isse er

4 Karl Popper sagde i 1947, at utopisme var tiltrækkende, men også farlig og skadelig. 
Den modsiger sig selv og fører til vold. I 1959 skrev Ernst Bloch bogen Das Prinzip 
Hoffnung. Han forsøgte at forene marxisme med den apokalyptiske messianisme og 
fremhævede i den forbindelse håbet, der peger på en fremtidig tilstand, der er radikalt 
anderledes end den nuværende. Historien er på den måde åben og ubestemt.  K.E. 
Løgstrup afviser ikke utopier. Han skrev i Dansk Udsyn 1965 s. 2-3: ”Det er altså en 
misforståelse at mene, at utopier aldrig virkeliggøres og bare er fjerne og uopnåelige 
mål, nyttige som incitamenter for vor stræben. Vist realiserer vi utopierne, gang på 
gang. Vi kommer derhen, hvor vi ønskede at nå hen. Der sker bare det overraskende, 
at den realiserede utopi viser sig at være ladet med problemer, som vi ikke drømte om 
kunne blive til. Ny problemer dukker op, og det er ikke bare sådan at forstå, at proble-
mer, der har ført en tilbagetrængt og upåagtet tilværelse, nu træder i forgrunden, nej af
selve løsningen på ét problem giver der sig nye problemer … Det betyder på én gang 
større chancer for en udfoldelse af menneskets muligheder og større risiko for at gå til
grunden, det er nu engang vilkårene. Hvad vi må vænne os til, er tanken om, at frem-
skridt er farligt og lade den indbildning fare, at fremskridt gør vor tilværelse problem-
løs. ” Vi skal med andre ord ikke frelse verden med en bestemt ideologi, men prøve at 
forbedre den på pragmatisk vis i al foreløbighed.
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med mig, er imod migt(Me.t12,30).tMtdtdtøtlogikttrtdtetforrædtri
aetgFrttsigtumagttfortaetforseåttøstmodseaødtrtogteagtthaøstfor-
udsæeøiøgtrtitbterageøiøgttlltrtgFrttiødrFmmtlstr.tMaøtfraktø-
dtrtaødrttmtøøtsktlightd,tforditdttharttøtaødtøtmtøiøg,thFrtr
eiltaetaødtetparei.tDtetgældtrtikkttomtaetforseå,tmtøtomtaethaødlt,
ikkttaetforhaødlttogtgåtpåtkompromis,tikkttværttluøktø,tmtøtom
aetværttvarm,tjatrFdglFdtødttogthaødlttradikale,tsomtdtrtseårti
Johs.tÅb.t3,15.

LFgseruptskrtvtdtøgaøgtomtmarxiseisktetrrorismttitforbiødtlst
mtdttøtgtøøtmgaøgtaftTagttSkovtHaøstøstromaøtr.tHaøtkædtdt
etrrorismtøtsammtøtmtdtuøgt,tdtrtsFgetttøtmtøiøgtmtdteilvæ-
rtlstø:t”På meningens plads rysser revolutionen ind. Politissen får
en falss rolle, den ssal isse løse problemer, men den ssal gøre det ud
for meningen med tilværelsen og det bliver den forenslet af, og den
yderste forensling er terroren.”t

Dtøtetrror,tsomtLFgseruptealettom,tvartikkttøogtetfrtmmtdar-
ete.tDtøtvartopseåtetitvorettgtethjtmligttmiljFtogtbtseodtafteaøktr
ogtfFltlstrtvitallttktødtrtfratoststlv:tforurtttlstøtogtfaøaeismt.t

Når maøtiødfFrtrtabsoluttrtitpolieik,tseyrktrtmaøtfælltsskabte.
MENtpolieiskttabsoluttrtskabtrtogsåtpolaristriøg.tMiøtftødttbli-
vtrtogsåtGudstftødtttlltrtftødttaftmtøøtskthtdtø.tMaøtdæmo-
øistrtrtogtmyeologistrtrtsiøtftødttogtkaldtrtdtmtf.tks.tmFrktes
kræftr,tsomtdtettrttøtrtligiFsttlltrtabsoluetpligetaetudryddt.tMtø
vitskaltikkttmyeologistrttoødskabtø,togtvitskaltikkttkaldttetrrori-
setrtfortmFrktestkræftrtogtpåtdtøtmådttovtreagttdtøtapokalypei-
skttdualismttvtdtaetsætttdtmtiødtittøtapokalypeisktfortseilliøgs-
vtrdtø.tDtrimodtskaltvitforsFgttaetafmyeologistrttoødskabtø,tbt-
gribttdtøtvtdtaetfødttmoeivtr,tsammtøhæøgttogtårsagtrt–togtvtd
aetværttstlvkrieiskt.t

Eøteommtlføgtrrtgtltitbtkæmptlstøtaftabsoluttrtitpolieiktog
somtseFttteiltaetøavigtrttmtlltmtdtetabsolutttogtdtetrtlaeivttkaø
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vitfødtthostLuehtr.tLuehtrtsktløtr mtlltmtdtetåødtligtttmbtdt,
dtrtskaltlavtt”hellige af syndere, levende af døde, Guds børn af djæ-
velens tjenere”,togtsåtdtetvtrdsligtttmbtdt,tdtrtmtdtvisdomtogtfor-
øuftskaltgFrtt”mennesser af vilddyr og oplyse dem, så de isse bli-
ver vilddyr”.t

Gruødevigtuødtrsertgtrtrtligioøsfrihtdtø,tudtøtaethaøtdtrfor
forfaldtrteiltrtlaeivismt,tf.tks.tøårthaøtskrivtrtitDen dansse Stats-
Kirse upartiss betragtet:

GtiselightdtøtskalthavttLovteiltaetkaldttsiøtRtligioøtdtøt
tøtsettsaødttogtsaliggiFrtødt,tLovteil,thvadtdtrtliggtrtdtri,t
aetkaldttaletModsaetOvtrero,tVaøero,tSværmtri,t aøaeismt,t
Stcetriaøismt,thvadtdtøtvilt…tpaattgtetAøsvartfortGud,t
SamvitightdtogtOplysøiøg,tmtøtikkttLovteiltaetkrummtttet
HaartpaatøogtøtKiættrstHovtd,tikkttMageteiltaetskilltt
øogtetMtøøtskttfratsaatmtgtetsomttøtNtgltaftBorgtrskab,t
fordithaøtkaldtrttøtaødtøtRtligioøtdtøtsaødttogtGtiselig-
htdtøstfalsk.

Gruødevigtgiktubteiøgtetiødtfortrtligioøsfrihtd.tMtøthaøtgiktli-
gtsåtubteiøgtetimod,taettøhvtrtblivtrtsaligtitsiøtero.tHaøtvillttikkt
”hæøghttsomttøtIiseaptuødtrtToltraøesetmpltestTag”. t (stt1849-
gruødlovtp.t84togt1953tp.t70).tVitskaltikktteviøgtttøttøightdtigtø-
øtm,tmtøtvitmåtkommttpåtealtfod,tfødtttøtkoøserukeivtmådttae
værttutøigttpå.

6. Håb

Aftfrygetfortkaoeiskttsamfuødsomvæleøiøgtrthartdttofcitllttkir-
ktrtgtøøtmteidtrøttmtrtttlltrtmiødrttbtkæmptetapokalypeikktø.
Dttromtrsk-kaeolskttogtluehtrskttmtrtttødtdttrtformtret.tKri-
setødommtøttrt itvidtudserækøiøgtbltvtetrtøstetfortpolieiskttø-
gagtmtøetog tbtgræøste t eil tFjtblikkte, tdte tprivaet, tdte t iødrttog
hiøsidts.tEetægettbibtlsktogtprofteiskthåbtfortvtrdtøttrtdtrmtd
gåteteabe.tBarøtetrFgtudtmtdtbadtvaødte.tKrisetødommtøtbltvtøa-
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eur-togtvtrdtøslFs.t tHåbtetfortvtrdtøtbltvtrtductrteteilttethåbtfor
tøsttgtøtprivaettsjæltfrtlst. tHorisoøetøtvartbtvidsehtdtøstvtr-
dtø. tDtetvartdtetGruødevigtrtagtrtdttimodt–togtmtdthamtogså
LFgserup.t

Mtøthiseoritøttrtikkttseaeiskttlltrtslue,tdtøttrthtlltrtikktttø
tvigtgtøeagtlst,tmtøtdtøtseiltrtmodttetmål.tDtethartvitlæretaftapo-
kalypeikktø.tHiseoritøttrtåbtøtfortforaødriøg,tøogtetøyetkaøtskt
tlltrttrtskte,ttetkosmisktvtødtpuøke,tsomtLFgseruptkaldtrtdte.5

VitkaøtikkttladttværttmtdtaetgFrttosteaøktr,tforhåbøiøgtrtog
billtdtrtomtfrtmeidtøtogthiseoritøstgaøg.tJtsustealetthtlsetitbillt-
dtrtogtligøtlstr,tsomtiøspirtrtrteiltseadigttøytteolkøiøgtr.tHvad
tøetøtvitsåterortpåttøthimmtlsktsalightdtitparadiste,tdtøtseort
apaeitogtøirvaøattlltrtdtettvigttfrtmskridet–ttlltrtdtetseorttragøa-
rok.tVidtøskabtr,tidtologitr,ttvolueioøsetoritrtogthjtrøtforskøiøg
hartikkttdtettødtligttsvartpåthiseoritøstgådt.tt

Vitblivtrtaldrigtfærdigttmtdtaetskabttogtskrivttvtrdtøshiseo-
ritøtogtforseåtforeidtøstbtgivtøhtdtrtogtlFsttfrtmeidtøstudfor-
driøgtr.tHåbtetogtfrtmeidtøthFrtrtmtdteilteilværtlstøtogthåbtetlt-
vtrtaftsprog,tmusiktogtbilltdtr,tdtrtmåtforeolkts.tVitkaøtikkttbart
værtteavst.tJohs.tÅb.ttrtikkttovtrrasktødttdtetskrif,tdtrthartiøspi-
rtrtetftsetkuøseøtrt,tdigetrt,tmaltrttogtmusiktrt.tDissttbilltdtr
kaøtikkttkuøtskræmmttogtsprtdttrædstl,tdttkaøtogsåterFsettog
btroligttogtgivtthåb.tDtetgodttviltviødt.tSpFrgsmåltettrtbloethvor-
øårtogthvordaø?tHvistvitikkttkaøtfortseillttostdtetskrækktligt,
kaøtvithtlltrtikkttlæøgtsttftrtsalightdtø.tHvistvitaldrigthartoplt-
vtetøogtetgodetitlivte,tvtdtvithtlltrtikkt,thvadthåbttr. tModtrøt

5 I Lidelse og blasfemi 1968 s. 243 siger Løgstrup: ”Med gudsrigets komme får vi at 
vide: Guds skaber- og tilintetgørelsesværk, dets herligheder, lidelser, og tilfældighe-
der, er ikke Guds sidste ord og gerning. Noget nyt sker, noget aldrig før eller siden set 
og hørt. På trods af sin skabende og tilintetgørende væren i uendelighedernes uende-
lighed gør Gud sig personlig, gør sig menneskelig kunne vi også sige, men på sine 
gud-menneskelige betingelser, ikke på vore moralsk-menneskelige betingelser … Han
går ikke ind på vor moral, men han giver os et trostilbud og et håb”.
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hjtrøtforskøiøgtealtrtomthjtrøtøstøteværktfortkFligttraeioøtllt
ovtrlægtvtdr.takutttudfordriøgtr,tmtøtdtrudovtrtogsåtomttetøte-
værktfortmtrttfFltlstsladtdttlaøgsigetdttfrtmeidsdrFmmt.tDtetri-
mtrtjotudmærktetmtd,taetrtligioøtrøttealtrteiltfFltlstrøt,tøårtdte
gældtrtdttlaøgsigetdttfrtmeidsptrsptkeivtr.tRtligioøtøstogtapoka-
lypeikktøstbilltdforeælliøgtrtkaøtbrugtsteiltaetomgåstogteolkttdFd
ogtkaeaseroftr.tDttkaøtværttbærtrttaftvigeigttbudskabtr,tdtrtkaø
afværgttkaeaseroftøtvtdtaetfortgribttdtøtogtskabttogtseyrktthåb.

VitskaltbtkæmpttdtøtmtøiøgslFst,tstlvforhtrligtødttogtstlv-
rtefærdigttvold,tsomtapokalypeikktøstsore/hvidttfrtmeidsfaøeasitr
opildøtrteilt–tikkttbarttpolieisktmtøtogsåtetologisk.tVitskaltforsva-
rttrtligioøsfrihtdti tdtøtdtmokraeiskttrtesseae. tMtøtvi tskal t ikkt
foreræøgttrtligioøtøtogtapokalypeikktøtitbtkæmptlstøtaftetrror.
VitmåtigtøtgFrttrtligioøtrøtt–tbådttkrisetødom,tjFdtdomtogtis-
lamt–teilttetoftøeligetaøliggtødt.tUdtøtaetgFrttdtmteiltgtøseaød
fort”håø,tspoetogtlattrliggFrtlst”,tskaltvitmFdttdtmtmtdtkvalifct-
rtdttpolieiskt,tflosofskttogtetologiskttargumtøetrtitbtkæmptlstø
aftrtligiFsttpaeologitr.

Dtrttrtbrugtforttøtrtftketrtetapokalypeiktsomttøtslagstetolo-
gisktfrtmeidsforskøiøg.tHtreilthFrtrtogsåtmodtrøttkaeaseroftseu-
ditr,thvortvitudlæggtrtfaøeasitøstforeælliøgtrteiltbtlysøiøgtafteil-
værtlstøstusikktrhtdtogtsammtøholdtrtdtmtmtdtdtøtvidtøska-
btligttiødsiget(Ricotur).tVithartbrugtfortaetspFrgt,thvad trtligioø
kaøtbteydttitomgaøgtmtdtdFdtogtkaeaseroft,tmtdtfrtmeidsaøgse
tlltrtfrtmeidsbtgtjseriøg,tmtdthåbtogthåblFshtd.tVithartbrugtfor
aetholdttlivti tdtetældgamlttogttvigtthåbtom,tae tMissundhed og
Sandhed engang ssal mødes, Retfærd og Fred sysse hinanden;t(Sl.
85,10tcietrtetitBabtttstGæsetbud),tja,taetdtøtrtlaeivttforsktltpå
godetogtoødethartsiøtgruødtittøttvigtforsktl.tt ortvitkaøtmtdtPtetr
Ktmpstord: tsom tidslige væsener isse ophøre med at håbe på en
bedre verden.
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 7. Eferord

 ilosofsktogtetologiskttrtdtrtforsktlligttholdøiøgtrteiltapokalyp-
eik. t Jtgtvil tøævøttfrttptrsoøtr: tKaøe, tBulemaøø, tGruødevigtog
LFgserup.tDtøtfraøskttposemodtrøttflosof Dtrridathtøvistrtittø
areiktltomtapokalypstøteilttetlillttskriftaftImmanuel Kant.tSkrifte
htddtr ”Omttøtforøtmteoøttitflosoftø”.tMtdt”forøtm”thtøeydtr
Kaøeteilttøtslagståødtligtovtrklasst,tdtrtikkttøtdladtrtsigteiltaetbt-
øytttsigtaftforøuftøstjordbuødøttogtslidsommtttrktødtlstsar-
btjdt, tmtøtforøtmetog telitærtt ovtrskutrtdtethtlttsådaøtlidetfra
ovtøt–tviatiøspiraeioø,tmagi,tfFltlst,tdrFmmt,taøtlstrtogtsværmt-
ri, thtlligt tskriftr togtovtrøaeurligt tmtddtltlstr. tEøtflosof, tdtr
ikkttvilthavttbtsværte,tmtøtkuøt”hFrttpåtorakltetiødtøtitsigtstlv”,
tr t ikkttflosof, tmtøt irraeioøtle tsværmtri, tmtøtr tKaøe. tDte tmå
ogsåtgældttapokalypeikktø.tDtøttrtaøeioplysøiøgtogtaøeimodtrøt.
Holdøiøgtø thar tmtdfFre, t ae tmaø t bltv taposalypse-blind.t 6t tOp-
lysøiøgsfolktøt t forsFget t og t forsFgtr t ae t ovtrbydt t apokalypeisk
aøgsetogthåbtmtdtfrtmskrideserotogtforøuf.

Apokalypstøtbltvttftrhåødtøtovtrstetogtforeræøge,tmtøtdtø
ovtrltvtdtt i tsmugthoststketrøt:tbådttdttrtligiFsttsomtJthovas
Vidøtrtogtdttikkt-rtligiFsttsomtdttseudtøetrmarxiseiskttvækktl-
strtfrat60’trøtt–tfortikkttaetøævøttdtteotseorttpolieiskttmasstbt-
vægtlstr,tsommunismen og fascismen.7

6 Karl Ove Knausgård: Sjælens Amerika, s 95 taler om, at der er et misforhold mellem 
livet og litteraturen. Litteraturen er enkel, skematisk, sammenhængende, harmonise-
rende, forklarende. Livet er komplekst, usystematisk, usammenhængende, vilkårlig, 
disharmonisk, uforklaret. Han citerer Michel Serres for at sige, at det rationelle lukker
det ikke-rationelle ud. s 261 ”Det onde er ikke noget man bestemmer sig for, det er 
noget som opstår i én. For at tøjle det må du kende det, eller i det mindste vide at det 
er der”.

7 P.G. Lindhardt skriver i 1969: ”At marxismen med sin tro på stigende voldsomhed i 
klassekampen, på et verdensforløb gennem katastrofer, det kommende opgørs uund-
gåelighed, de onde kapitalisters undergang og de godes frelse – så vidt deres navn er 
indskrevet i livets partibog – og endelig det klasseløse samfunds lyksalighed og – vel 
at mærke – stabilitet, bærer på en svar arv fra Johannes Åbenbaring, er uden for al dis-
kussion”.
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I tdagtmFdtr tvi tså tapokalypeikktøt i toprFrsktt islamieiskttbt-
vægtlstrtmtdtrodtitafoloøistriøgsptriodtøtitMtlltmFsetø.tMtø
apokalypeikktøthartogsåtfåtettøtvældigtseortudbrtdtlsttitpopulær-
kuleurtø.tStøtsetmtdtHollywoodstAbernes planet ogtmaøgttaødrt
scitøct-fceioøtspiltogtflm.tOplysøiøgtsomtuøivtrsalmiddtltmod
iøeoltraøct, tovtrero tog thåblFshtd t forltdtr t eilsyøtladtødt t eil t te
skFømaltritaftvirktlightdtø,tsomtmaøtrtagtrtrtimodtitpopulær-
kuleurtø.tHvtmttrthtrtdttforøtmmttogttlieært,tsomtKaøetealet
om?

Også essistensteologientit1900-ealltetvart”apokalypstbliød”.tIttk-
sisetøsetologitøtvillttmaøtikkttkoøkurrtrttmtdtdtøtfrtmseormtø-
dttvidtøskabtogtgavtdtrfortafaldtpåtvtrdtøtogthiseoritøtogtholde
sigteilttksisetøstø.tTrotøtbltvtøogtetiødrttogtiødividualiseisk.tDt
ovtrøaeurligt,tkosmiskttogtapokalypeiskttfortseilliøgtrtogtmyetr
skullttikktteagtstbogseavtlige.tDttskullttafmyeologistrts,tikkttfor-
eolkts. t rtlsttvartikkttøogtetfrtmeidige,tmtøtkuøtøogtetøueidige,
øårtordtetlFd.tDtettvigttlivtvartogttrthtrtogtøu.tDtøteyskttetolog
Bulemaøøt(1884-1976): tsagdt,taet”evangeliet ssal forstås som srav
til os om at opgive enhver selvisshed, indrømme, at det san vi isse
og så modtage syndernes forladelse”.tDtetkriseøttbudskabttrtbud-
skabtetomt”øådtøstogtfordriøgtøstbteiøgtlstslFshtd”. tSværmtri
vartøutikkttlæøgtrttirraeioøtletsomthostKaøe,tmtøtvartdtetikkttae
villttaøtrktødt,taetmtøøtsktettrttøtsyødtr.

Bulemaøøtvtødettryggtøtmodtfrtmeidtøtogthåbtet–tsomtKitr-
ktgaard,tdtrtitsiøt tChristelige Talert sigtr,taetdtø,tdtrtrorttøtbåd,
vtødtrtryggtøtmodtmålte,tsomthaøtikkttdtseotmiødrttarbtjdtrtsig
frtmtimod.tBulemaøøtealtrtomterotsomtåbtøhtdtovtrtfortøueidtø,
ikkttsomtglædtshåbteiltfrtmeidtø:t”Tro som åbenhed over for frem-
tiden er frihed fra fortiden, thi den er tro på syndernes forladelse;
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den er frihed fra fortidens slavelænser.”t Mtøtfrtmeidshåbtogtop-
seaødtlstserottrtikkttmodsæeøiøgtr.8

Grundtvig dtrimodthavdttbliktfortapokalypeikktø.  orthamtvar
hiseoritøtdyøamisk, t tø tprocts. tHaøt foreræøget t ikkt tvtrdtøtog
frtmeidshåbtetmtøtforsvartdtteaøktøtomtteteusiødårsrigt.tHaøtaf-
visettikktteaøktø,tsådaøtsomtdttluehtrskttitDtøtaugsburgskttBt-
ktødtlstthavdttgjore.t rtlstttrtfortGruødevigtikkttfrtlsttvæktfra
jordtogtkrop,tmtøtfrtlstttrtskabtrværktesthtlbrtdtlsttogtgtøop-
rtttlst.t ortseilliøgtøtomttetjordiskteusiødårsrigtttrtforthamtikkt
bartttetmtdslæbetsværmtrisktdogmt,tmaøtroligetkuøøttladttbag
sigtitoplysettogtmodtrøtteidtr.tTrotøtpåtdtetjordisktteusiødårsri-
gtettrttøtkoøstkvtøstafterotøtpåt”legemets virselige opstandelse i
forslaret  ssisselse”.t  ortseilliøgtøtomteusiødårsrigte t forhiødrtdt
øtdvurdtriøg t og t rtlaeivtriøg t af t vore t koøkrtet t ”ltgtmligt”
8 Det nærværende og det fremtidige er to forskellige ting. Man kan lægge vægten for-

skelligt. De kan udelukke hinanden eller holde hinanden i spænd og uddybe hinanden.
For den demente fortoner fremtiden sig og dermed også håbet. Men den demente kan 
stadig glædes ved det nærværende. Karl Ove Knausgård understreger også nuet, når 
han taler om ”den meditative og religiøst farvede oplevelse af nuet, denne uhørte kon-
centration om øjeblikket.(Sjælens Amerika 2013, s. 25). Mindfulness lægger vægten 
på nuet og har fokus ikke på fremtiden, men på nutiden og ønsker at befordre evnen 
til at vågne op til det liv, du lever lige nu uden at fordømme det, men acceptere det og 
se rigdommen i det. Der er tale om en reaktion på vor tids forventningspres og vort 
hektiske og stressede liv, hvor vi halser efter det, vi tror er fremtiden. I den nådesløse 
forbedringskultur er der aldrig noget, der er godt nok. Vi kaldes derfor tilbage fra 
fremtiden og dens drømme for at genvinde opmærksomheden på det nærværende. Pe-
ter Bastian siger: ”Midt i min sygdom og angsten elsker jeg øjeblikket med dets gav-
mildhed.” Der er en forventning, en jagt på idealet, det perfekte, der stresser og tøm-
mer det nærværende for mening og betydning. Men der er også en forventning, et håb,
der kan afstresse, give plads til nærværets fylde. Det overses. ”Forventningen gør ikke
nuet tomt.”(Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse, s. 255). Det er nødvendigt med for-
ventning og håb, for tilværelsen går ikke op. Livet er ikke i balance. Der mangler altid
noget. Fortiden er uforløst. Koncentrationen på det nærværende kan også blive en 
flugt. Mindfulness vil rette vor opmærksomhed mod nuet på en måde, så man undgår 
den smerte og den længsel, der også er forbundet med det at være menneske. Man for-
søger ikke at bekæmpe det, der er årsag til smerten. Mindfulness er symptombehand-
ling. Der er intet håb til en forløsende fremtid, ingen tilgivelse af overtrædere og in-
gen medfølelse med fortidens ofre og håb om deres genoprettelse. Det nærværende 
forudsættes at kunne opfylde alle behov. Mindfulnes fokuserer på det nærværende, 
men lukker øjnene for problemerne – både de,m man kan gøre noget ved, og dem, 
man ikke kan stille noget op med. Mindfulness lukker af for håb og fremtid og gør 
trivsel til målet. Kristendom åbner for et fremtidshåb, der ikke tømmer det nærværen-
de for mening, men bekræfter det nærværendes mening.
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hvtrdagsliv t i t vtrdtø. t”Denne  Forestilling,  om  Guds  Herligheds
Haab,  ssulde være Guld-Hjælmen paa alle  Christnes  Hoved”  seår
dtrtitforordteteilthaøstovtrsættlsttaftkirktfadtrtøtIrtøæus’tbog
modtkættrøt.ttIrtøæustbtkæmptdttøteoptdtøtvtrdtøsforagetødt
gøoseicismt.tHåbte,tdtetltvtødtthåb,ttrtdtetalltrvigeigset.tDtetud-
erykktrtikktttetaletrøaeivteil t livteti tvtrdtø,tmtøtfaseholdtrtdtes
vægetogteyøgdt,ttethåbtfortlivtestskyld.t tPaulustealtrtomtero,thåb
ogtkærlightdtogteilfFjtr,taetseFrsetaftdtmttrtkærlightdtø,tikktthå-
bte. tKærlightdtø t tr tmoeortø tog thåbte t tr t eil t for t kærlightdtøs
skyld.tSorgtøttrtkærlightdtøstpris,togthåbtetealtrteiltsorgtø.t

LFgserup t kuøøt t fFlgt tGruødevig t i t sie t opgFr tmtd tdtø t tksi-
setøsetologi,tdtrthavdttforkasetetapokalypeikktø.tAlettrtikkttsage
mtdtmtøøtsktestaøsvarlightdtogteilgivtlst.tTilgivtlsttaftforbry-
dtrtøtforudsættrttøterotpå,taetofrtetgtøoprtttsttøgaøg.tDtettrttø
aftLFgserupstiødvtødiøgtrtmodttksisetøsetologitø.t orthamthaød-
ltrterotdtrfortogsåtomthåb,togthåbtltvtrtaftbilltdtrtafttøtfrtmeid
mtdtforsoøiøgtogtgtøoprtttlsttaftskabtrværkte.tHåbtetrækktrtud
ovtr tvor ttgtøtdFd. t (LFgserup: tSsabelse  og  tilintetgørelset s. t250:
”Hvadtdtrtviltskttittøtfrtmeid,tsomtvitikkttkommtrteiltaetopltvt,
btskæfigtr t os t alligtvtl t… tvi t har t te t slags t tvightds-forhold t eil
frtmeidtø”.)t”Vortlivsforseåtlsttfuøgtrtrtalesåtsomtkrietrium,tøår
dtøtforttkstmptlttlimiøtrtrteidsbteiøgtdttapokalypeiskttdteailfo-
rtseilliøgtr”,tsigtrtLFgserupt(sse.ts.t276)t”Mtøtbtvægtlstøtkaøtogså
gåtdtøtmodsatttvtj”,tforesættrthaø,t”dtøtkriseøttforkyødtlsttbli-
vtrtaøltdøiøgteil,taetvitfårtFjttpåtfæøomtøtr,tsomtvitmtdtrttttog
aftborøtrehtdtstrtboretfra.”ttHaøtskrivtrt”dtøtkriseøttforkyødtlst”,
mtøtkuøøttogsåtgodethavttskrtvtetdtøtkriseøtt”apokalypeiskt”
forkyødtlst.tApokalypeikktøtsættrtfokustpåtfrtmeidtøtogthåbte
ogtpåtaetgodetogtoødetitvtrdtøtharttvigtbteydøiøgt(sse.ts.t262). tDte
radikaletoødttovtrgår,thvadtsocialvidtøskabtrøttkaøtforklarttmtd
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dtrtstpsykologitogtsociologi.tDtetradikaletoødtttrtikkttøogtøtab-
serakeioøttlltrttetsymbol.t

Dtrttrtforsktltpåtgodetogtoøde,tGudtogtdjævtl.tGodetogtoøde
kaøtikkttrtductrtsteilttetspFrgsmåltomtalmiødtligterivstl,tsomthos
PaultDidtrichstø,tøårtLFgseruptcietrtrthamtfortaethavttsaget(SoTts.
273),tae t”trtvitskabettaftdtøtbiologiskttudvikliøgsprocts, tmåtvi
ogsåthtritsFgttlivtestmtøiøg.”tPåtdtøtmådttblivtrtmåltseokktøtfor
godetogtoødetdtøtalmiødtligtterivstl.t

Håb t tr t tø t suvtræø t livsyeriøg, t te t absolue thåb, tdtr t ikkt tkaø
skufts.tDtetsættrtsigtigtøøtmtstlvomtsieuaeioøtøttrthåblFs.tSom
vaød,tdtrtvældtrtfrtmtaftklipptsetøtøtmidetitFrktøtø.tUdtøthåbte
humaøetforseåte,tforvtøeøiøgtøteiltlivte,tvillttvitikkttkuøøttfatt
håbteteiltGudsrigtet(Sse.ts.t253f.). tDtethumaøtthåbttrtsporadisk,
vokstr t frtmtaf t iødigøaeioøtogt foruødriøgtog tærtfryge t i t livte t i
modsæeøiøgt eil ttvaøgtlites thåb, thvis t iødhold ttr tKriseus t–t ikkt
tgtøkærlightdtø.tDtettrtøFdvtødigetmtdtprofteiskttdrFmmtbillt-
dtr.t orditdtrttrturtetogtlidtlstrtogtsorgtitvtrdtø,tbthFvtrtvitfrtm-
eidshåb,thvort”tr”togt”bFr”tfortøts.tUdtøtapokalypeikktøtogtfort-
seilliøgtøtomtlivteststjrtitkamptøtmodtdFdtøttrtvitikkttpåtbFlgt-
læøgdt tmtd t eidtøs t udfordriøgtr t og t opmærksommt t på t eidtøs
etgø. Udtøthåbtetgårtaletitseå.tMtøtdtrtforblivtrttøtforsktltpåteu-
siødårsrigtetogtGudstrigt.

Trotiødadeiltkaldtstfrtd,terotudadeiltkaldtsthåb,togtomtdtethtlt
blivtrtvirktligetogtåbtøbare,tdattrtdtetkærlightd,tsigtrtLuehtrti
JakobtKøudstøstLuehtrromaøt(1919,ts.t38).
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